
          
 
Betreft: ouderbijdrage schooljaar 2022/2023    
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
 
De ouderraad is alweer druk bezig met het nadenken over activiteiten die 
gedurende het hele schooljaar gaan plaatsvinden.  
 
In de laatste maanden van het jaar vinden er een heleboel leuke activiteiten plaats, 
zoals pepernoten bakken, schoentje zetten en natuurlijk het grote sinterklaasfeest.   
 
In het nieuwe jaar 2023 komen dan o.a. het voorleesontbijt, een paaslunch, de 
koningsspelen, de lentefair en de laatste schooldag aan bod.  
 
De activiteiten kunnen niet worden bekostigd vanuit het schoolbudget. De 
genoemde activiteiten zijn extra en daarom vragen we ouders/verzorgers hiervoor 
te betalen. Dit noemen we de vrijwillige activiteitenbijdrage.  
 
Wij zijn, als ouderraad, erg blij dat de activiteitenbijdrage voor het komende jaar 
nog steeds € 18,00 per kind is. 
 
Zou u zo vriendelijk willen zijn om het bedrag vóór 18 oktober 2022 
over te maken op rekeningnummer 
 
NL34RABO01638.28.369 t.n.v. Ouderraad Voorhoute. 
 
Wilt u daarbij de naam van uw kind en de groep waar uw kind in zit, vermelden? 
 
 
U mag het bedrag ook contant in een envelop aan de leerkracht van uw kind geven. 
Mocht het voor u moeilijk zijn om de bijdrage in één keer te betalen dan kunt u er 
ook voor kiezen om 6 x 3 euro te betalen (Oktober, November, December, Januari, 
Februari en Maart, in een envelop met daarop de naam van uw kind, de groep en 
de maand van het jaar).  
Omdat de bijdrage vrijwillig is, kunt u geen beroep meer doen op de stichting 
Leergeld. Hier kunt u wel terecht voor een mogelijke bijdrage aan 
schoolgerelateerde materialen zoals een fiets of een laptop. 
 
Stichting Leergeld Oosterschelderegio 
Postbus 395 
4460 AT Goes  
Tel: 0113-764148 of 06-38930371 



E-mailadres: info@leergeldoosterschelderegio.nl 
 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij deze uiteraard graag van u. Wij danken 
u alvast voor uw medewerking. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens de ouderraad, 
 
Danitsa van den Bergh  
Penningmeesters. 
 
 


